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CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE CAPÍTULOS PARA LIVRO

EDITAL Nº 121/2018

Art. 1º - O Grupo de Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Norte de Minas Gerais (IFNMG) “Estado, Organizações e Desenvolvimento” (GPEOD),
torna públicas as normas para submissão dos trabalhos para compor o livro “Institutos
Federais: Educação, Gestão e Atuação”.
CAPÍTULO I – DO OBJETO
Art. 2º - O presente edital busca selecionar capítulos de produção acadêmico-científica sobre
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
§1º - Serão selecionados artigos resultantes de pesquisas, estudos teóricos e relatos de
experiência, que contribuam para o aprimoramento das práticas pedagógicas e de gestão do
espaço educacional nos Institutos Federais.
§2º - Os artigos submetidos à publicação devem se enquadrar em um dos eixos temáticos do
livro, relacionados a seguir:
a. Eixo 1: A gestão do espaço educacional nos Institutos Federais: desafios e oportunidades.
b. Eixo 2: Educação e práticas de ensino no contexto dos Institutos Federais: experiências
significativas e/ou inovadoras.
c. Eixo 3: A integração entre as práticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão nos Institutos
Federais.
Art. 3º - A Comissão Organizadora, compreendida pelos componentes do Grupo de Pesquisa,
será encarregada de dar prosseguimento às providências relativas a este Edital.
§1º - Para avaliação dos artigos, a Comissão Organizadora julgará o enquadramento dos
artigos recebidos ao escopo de cada eixo, e posteriormente contará com a colaboração de
avaliadores Ad hoc externos para valoração do mérito acadêmico do mesmo artigo. Caberá à
Comissão Organizadora a etapa final de avaliação do conjunto de artigos selecionados,
visando manter a identidade da obra e seus eixos, de acordo com a continuidade e coerência
existente entre os artigos avaliados. Em todas as etapas de avaliação, os artigos poderão ser
rejeitados.
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§2º - Para avaliação do mérito acadêmico, serão considerados os itens presentes no Artigo 10
deste edital.
CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO LIVRO
Art. 4º - Serão selecionados aproximadamente 12 artigos para compor o livro. A Comissão
organizadora poderá definir pela ampliação ou redução do número de artigos, objetivando
manter a identidade da obra, bem como pela organização do livro em volumes distintos mas
complementares.
Art. 5º - O livro de que trata este Edital será publicado por editora qualificada, com ISBN.
Está prevista a publicação em formato impresso e digital/e-book.
Art. 6º - Qualquer pessoa poderá submeter artigos a este Edital, desde que mantidos os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia como objeto de pesquisa.
Art. 7º - O período para submissão de propostas de capítulos do livro se encerra em 08 de
junho de 2018. Os trabalhos deverão ser enviados para o email gpeod@ifnmg.edu.br . No
e-mail enviado, devem constar os nomes completos dos autores, sua formação e qualificação
profissional, instituição onde atuam, e-mail para contato e link para o curriculum lattes. A
confirmação do recebimento do e-mail comprovará o recebimento do artigo, pela Comissão
Organizadora.
§1º - Os artigos devem observar as normas previstas neste Edital.
§2º - Cada autor poderá concorrer com, no máximo, dois artigos.
§3º - Cada artigo poderá ter, no máximo, 05 (cinco) autores.
§4º - Avaliadores Ad hoc externos poderão submeter artigos, desde que não avaliem seu
próprio trabalho.
Art. 8º - O livro tem previsão de lançamento no evento de comemoração dos 10 Anos da
Rede Federal a ser realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Norte de Minas Gerais, no mês de dezembro do corrente ano. Em caso de necessidade, caberá
à Comissão Organizadora definir nova data de lançamento.
Parágrafo único – A data do evento ainda será confirmada
podendo ser alterado o mês de sua realização.

pela Reitoria do IFNMG,
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CAPÍTULO III – DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS
Art. 9º - A seleção dos artigos será realizada em cinco etapas:
I- Submissão dos trabalhos conforme artigo 7º deste edital.
II- Avaliação, pela Comissão Organizadora, dos artigos quanto à adequação a pelo
menos um dos Eixos previstos neste Edital (Ver artigo 11).
III- Encaminhamento dos trabalhos aos avaliadores Ad hoc externos.
IV- Avaliação e julgamento dos artigos.
V- Organização e formatação dos artigos aprovados (Ver artigo 4º).

Art. 10 - Todos os trabalhos serão avaliados por membros da Comissão Organizadora e no
mínimo dois avaliadores Ad hoc externos, que atuarão como pareceristas e darão uma nota de
0 (zero) a 20 (vinte) para cada um dos cinco critérios abaixo:
a. clareza e objetividade do texto;
b. adequação ao eixo escolhido;
c. originalidade, criatividade e relevância do trabalho;
d. utilização de literatura atualizada e adequadamente citada e referenciada;
e. relevância do tema e da discussão para os as áreas contempladas pelos Eixos Temáticos
(ver Artigo 2º).
§1º - O resultado da avaliação de cada parecerista será obtido a partir da soma dos valores
atribuídos a cada critério.
§ 2º - O resultado final da avaliação de cada trabalho será obtido a partir da média das notas
da avaliação dos pareceristas.
Art. 11 - Os pareceristas poderão remanejar o trabalho para um Eixo diferente daquele
indicado pelo(s) autor(es) na submissão do artigo.
Parágrafo único – Trabalhos que não estejam adequados a algum dos Eixos Temáticos
previstos neste edital serão desclassificados.
Art. 12 - Os autores que tiverem seus textos contemplados para publicação no livro se
comprometem a atender às recomendações de melhoria textual e/ou adequação de formatação
enviadas pelos avaliadores.
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CAPÍTULO IV – DA FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS
Art. 13 - Os artigos devem ser apresentados conforme as seguintes normas editoriais:
I. O texto deve ser resultante de pesquisa, em andamento ou já concluída, de caráter
teórico-empírico, destacando a fundamentação teórico-metodológica, procedimentos
empregados na pesquisa e resultados alcançados (parciais ou finais).
II. Também poderão ser submetidos relatos de experiência, em formato de artigo, desde que
devidamente embasados pela literatura acadêmica, e que possam contribuir de forma
relevante para a discussão dos Eixos previstos neste Edital.
III. O artigo obrigatoriamente deve estar relacionado a pelo menos um dos Eixos Temáticos
previstos neste Edital:
a. Eixo 1: A gestão do espaço educacional nos Institutos Federais: desafios e oportunidades.
Subtemas relacionados (mas não exclusivos): Práticas de gestão inovadoras nos IFs; Gestão
Orçamentária; Planejamento Institucional; Gestão de Pessoas; Clima Organizacional;
Desafios e oportunidades para o trabalho gerencial nos IFs; Gestão Participativa e
Democrática; Modelos gerenciais de Adm. Pública; Burocracia Pública; Métricas e
indicadores de gestão; Compras Governamentais; Práticas Sustentáveis; Gestão de
Contratações; Administração por Resultado; Gestão por Processos.
b. Eixo 2: Educação e práticas de ensino no contexto dos Institutos Federais: experiências
significativas e/ou inovadoras.
Subtemas relacionados (mas não exclusivos): Experiências curriculares inovadoras
(construção e/ou implementação); Experiências significativas no processo de
ensino-aprendizagem: metodologias ativas e/ou ferramentas digitais e/ou atividades
colaborativas; Prática docente e aprendizagem centrada no estudante; Educação à Distância
nos Institutos Federais; Experiências, possibilidades e obstáculos para a inclusão nos
Institutos Federais; Evasão escolar na Educação Profissional e Tecnológica; Experiências
significativas para a formação de professores na Educação Profissional e Tecnológica.
c. Eixo 3: A integração entre as práticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão nos Institutos
Federais.
Subtemas relacionados (mas não exclusivos): Experiências curriculares de integração;
Integração entre ensino, pesquisa, extensão e gestão; Experiências exitosas de parcerias
externas: estreitando a relação entre Instituto Federal e setores produtivos, entidades ou
instituições diversas; A percepção dos envolvidos nos processos de integração; A integração
nas diversas modalidades de ensino; Bases teóricas e metodológicas da integração; A relação
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entre a integração e a legislação; As disputas de poder envolvidas nas práticas de integração;
Os avanços e os desafios dos projetos integradores; Os modelos de atuação para a
implantação de projetos integradores.
IV. Os textos poderão ser apresentados em português, inglês ou espanhol. Deverão ser
redigidos conforme a norma de apresentação de artigos da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT.
V. Os textos deverão apresentar a seguinte formatação:
a) formato de papel = A4;
b) editor de texto: Word for Windows;
c) margens: superior e esquerda de 3 cm, direita e inferior de 2 cm;
d) fonte: Times News Roman, corpo 12, entre-linhas 1,5;
e) número de páginas: no mínimo 10 e no máximo 20 páginas (incluindo referências
bibliográficas, ilustrações, gráficos, mapas e tabelas).
VI. Elementos que devem constar na primeira página (esta página não entra na contagem
total):
a) o título e sub-título (se houver): devem expressar a ideia central do trabalho;
b) resumo: em torno de 200 palavras. O resumo deve ressaltar o objetivo, metodologia,
resultados (parciais ou finais) e conclusões;
c) as palavras-chave: de três a cinco palavras-chave.
VII. Elementos que devem constar na segunda página (esta página não entra na contagem
total):
a) title e subtitle (se houver): em inglês;
b) abstract: em torno de 200 palavras;
c) key-words: de três a cinco termos.
VIII. Artigos redigidos em inglês deverão apresentar, na primeira página, os itens previstos no
inciso VII; na segunda página, os itens previstos no inciso VI.
IX. Artigos redigidos em espanhol deverão apresentar, na primeira página, Título (e subtítulo,
se for o caso), Resumo e palavras-chave em espanhol; na segunda página os itens previstos no
inciso VI (em português).
X. Elementos constantes nas páginas seguintes:
a) introdução: contendo o assunto/tema a ser tratado, os objetivos, justificativa e outros
elementos necessários para situar o tema;

Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais– IFNMG
__________________________________________________________________________

b) corpo do artigo: parte principal que apresenta a exposição do assunto, podendo ser dividido
em seções e subseções conforme a abordagem do tema e do método;
c) conclusão\considerações finais: parte final que apresenta as conclusões correspondentes aos
objetivos propostos;
d) notas explicativas: são opcionais e sua numeração é apresentada em algarismos arábicos,
de forma consecutiva;
e) referências: apenas as citadas no texto, deverão ser redigidas de acordo com a NBR6023;
f) apêndices e anexos: são elementos não obrigatórios.
XI. As citações no corpo do texto deverão ser redigidas de acordo com a NBR10520.
XII. O uso de notas de rodapé deve ser limitado ao mínimo indispensável.
XIII. Os gráficos, tabelas e referências presentes no artigo a ser submetido devem ser
identificados e numerados de acordo com as regras da ABNT.
XIV. No artigo, assim como nas informações do arquivo (.doc) enviado, não devem constar
os nomes dos autores ou qualquer elemento que leve à identificação dos mesmos. No caso de
existência de identificação, o artigo será desqualificado.

CAPÍTULO V – DO RESULTADO
Art. 14 – A relação de artigos selecionados será divulgada a partir de 03 de setembro de 2018,
no site do IFNMG. A Comissão organizadora também comunicará os autores, via e-mail,
sobre o resultado do artigo submetido.

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15 – Os resultados e conceitos emitidos nos trabalhos são de responsabilidade dos
autores, e poderão não expressar a opinião da comissão organizadora. Aos autores também
será imputada a responsabilidade sobre possíveis plágios e infrações de direitos autorais, de
reprodução e demais infrações correlatas.
Art 16 – A participação neste processo seletivo implica a completa ciência e aceitação tácita
dos termos e condições estabelecidas neste Edital, sobre os quais o candidato não pode
interpor recurso ou alegar desconhecimento.
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Art. 17 - Os autores aceitam que os organizadores do livro tenham plenos direitos sobre os
trabalhos enviados, podendo incluí-los no livro (se aprovados), imprimi-los e divulgá-los, sem
o pagamento de qualquer remuneração.
Art. 18 - Os trabalhos serão avaliados pela comissão organizadora do Livro e por avaliadores
Ad hoc externos. Somente os trabalhos aceitos serão publicados na forma de capítulo do livro.
Art. 19 - O trabalho completo deverá ser enviado obrigatoriamente em formato “.doc” ou
“.docx” até 08 de junho de 2018, segundo as normas a serem seguidas neste Edital.
Art. 20 - No caso do trabalho avaliado ter recebido recomendação para modificação, o autor
deverá efetuar novamente sua submissão dentro do prazo estipulado pelos avaliadores.
Art. 21 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora.

Montes Claros-MG, 12 de abril de 2018.
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Grupo de Pesquisa Estado, Organização e Desenvolvimento - GPEOD
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